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elzitek, szintén nagyjából É-D-i csapást mutatnak, mely csak he-
lyenként van sekunder módqn átgyrve. Az összes paleozoikum

csapás- és nyomásirány tehát arra utal, hogy e két hegységet ia va-

riszkusi láncolatba helyezhetjük, mintegy összeköt kapocsként a

moráviai zóna és a Rhodopa között. Merlegesen erre az irányra
helyezkedik el az alpin hegyláncolat, mely sokhelyütt keresztbe

törte a paleozói vonulatokat, ezzel akalmat adva a magyar me-
dence rögeinek, hogy postalpin, tektonikailag dilatációs mozgások
által jellemzett korokban letöredezzenek, lesüllyedjenek.

Xem mint végleges megállapítást, de mint gondolatot, a du-

nántúli paleozoikum fejldéstörténetére vonatkozólag szabadjon

végezetül még a következket vázolnom. Az agyagpalacsoportot al-

sódevon korúnak tartom, mely a breton fázis alatt esetleg hullá-

mosán gyüredezett. Felsdevon és alsókarbonba helyezem a pol-

gárdii mészkövet és a fillitesoportot. Ezeket a sudéta fázis eri
minden esetre meggyrték és e gyrdési periódus utolsó fázisa-

ként törtek valószínleg fel a kései oi’ogenetikus gránitplutonok.

Xem lehetetlen azonban, hogy gránit feltörése egy késbbi, astu-

riai, vagy saliai fázis eredménye, st még avval is kell számolnunk,
hogy a két rög magmája különböz idkben tört fel. A fels kar-

bonba tartozna eszerint a fi Hit egy része és a kvarcporfirit-feltré-

sek, majd erre a részben ersen denudált felszínre települt a permi
konglomerát és homokk. Remélem, hogy a petrográfiai vizsgála-

ok és azok regionális összehasonlítása több világosságot fognak

még deríteni sföldünk történetére és kialakulására.

FOSSILIS CHARA-FÉLÉK TERMÉSEI A VÁROSLIGETI II..

SZÁMÚ MÉLYFÚRÁSBÓL ÉS A PÉCSI IVÓVÍZKUTATÓ
FÚRÁSOKBÓL.

Irta: Dr. Rásky Klára.

(A VII. táblával.)

A Charophyták terméseit több, mint egy évszázada ismerték

a geológusok és mégis igen sok idnek kellett eltelnie, amíg valódi

mivoltukra rájöttek. Az els leírásokban még Molluscáknak és-

Foraminiferáknak tartották ket. L email (8) volt az els, aki

1812-ben felismerte valódi Charophyta mivoltukat. Azóta sok hely-

rl és a legkülönbözbb geológiai korokból kerültek el fossilis

Charophyta oogoniumok. Legrégibb maradványaik devon-idszaki

rétegekbl kerültek napvilágra. Magyarországról eddig csak néhány

idetartozó adatot említ az irodalom.

A Chara-iélék termésének, az oogoniumnak frésze a legtöbb-

ször tojásdad alakú töml vagy zsák, amelyet a spirálisan csava-
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rodott hengeralakú kéregsejtek, az ú. n. spirálsejtek vesznek körül.

A töml fels részén van a coronula, mely a Charáknál mindig öt

sejtbl álló szerv s már a fejldés igen korai szakában haránt septa

választja el a spirálsejtek csúcsától. A töml alsó részén van a

szársejt, amellyel az oogonium valamikor az ágacskán függött.

Az oogonium középs üregét az oospóra foglalja el. Ennek
megvastagodott küls falán spirális barázdák láthatók, melyek a

borító kéregsejtek varrataival összeillenek.

A ma él fajok oogoniumainak spirálsejtjei majdnem mindig
felvesznek a vízbl CaCCk-t, ellenben a coronula és a. szársejt soha-

sem. Ezért nem találtak megkövesedett állapotban sem coronulát,

sem szársejtet.

A recens Charophyták termésének meghatározásánál a coro-

nula nyújtja a f jellemvonást. A coronula a fossilis fajo-

kon mindig hiányzik s így meghatározásuk közben csak a ter-

més alakjára, nagyságára és a spirálcsavarulatok számára szorít-

kozhatunk. Felületes szemléletre ez majdnem lehetetlennek látszik,

ha azonban az ember kissé belemélyed az apró termések tanulmá-
nyozásába, akkor rövidebb vagy hosszabb id alatt olyan gyakor-

latra tehet szert, amelynek alapján azonnal észreveszi a termések

közötti különbséget és biztosan külön tudja választani ket egy-

mástól.

A fossilis CTíaru-oogoniumok spirálsejtjei balfelé csava-

rodnak, tehát ellenkez irányban, mint az óramutató járása. A csa-

varodás foka nagymértékben változó, de a csavarulatok száma
ugyanazon a fajon belül mindig állandó s a kövült fajok megkülön-
böztetésekor nagyon fontos.

A termés alján lev nyílás — a szársejt leválási helye —
szintén változó alakú, s elég jellemz az egyes fajokra.

A Charophyta maradványok majdnem kizárólag édes és fól-

sósvízi üledékekbl kerülnek el. Újabban Peck (12) a Sycidiaceae

és Trochiliscaceae családokat tengeri eredetitekként említi.

A városligeti II. számú mélyfúrás Charophyta termései.

A budapesti Széchenyi fürd keleti szöglete közelében 1936.

május 8-án mélyesztették a II. számú fúrást. 1938. március 16-án

1256.10 m talpmélységet értek el. A 417.88—418.10 m-ig és a 428.40—

428.70 m-ig talált édesvízi alsó miocén rétegekbl, valamint a
455.90—456.10 m-ig átfúrt kattien rétegbl találta Majzon (9) isza-

polási munkálatai közben azokat a Charophyta terméseket, amelye-
ket az alábbiakban ismertetek: (A kövületek a m. kir. Földtani Inté-

zet tulajdonában vannak.)

Chara sadleri U n g.

(VII. tábla. 1, 1 a. kép.)

Leírás: Tojásdad alakok. Hosszúságuk 0.52—0.60 mm között,

szélességük 0.45-—0.50 mm között váltakozik. A spirálsejtek esava-
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rulatainak száma 7—8. A spirálcsavarulatok konkávak s a csava-

rulatok érintkezésénél ersen* kiálló perem van, amelyen ketts-

vonal jelzi a spirálcsavarnlatok varratát. Az apex minden példány-

ról hiányzik, illetve letörött. A hasison a szársejt leválási helyén

jól látszik az ötszög, nyílás, amely körül a spirásejtek taraja még-
jobban kiemelkedik.

Lelhely és kor: Budapest, városligeti II. sz. mélyfúrás. Alsd
miocén édesvízi és kattien rétegek, 417.88—418.10 m. 428.40—428.70'

m és 455.90—456.10 m mélységekbl.
Megjegyzés: Mindössze 7 többé-kevésbé törött példány állott

rendelkezésemre. Némelyik töredéket mérni sem lehetett. Azonban
a Charn sacUeri (19, Taf. II. fig. 7—9.) spirálsejtjeire annyira jel-

lemz élesen kiálló taraj minden kétséget kizárva bizonyítja a faj

azonosságát. Az oogoniumról több helyen letöredezett kéregrészek

alatt jól látszik az oospóra megvastagodott küls fala, amelynek
spirális barázdái a spirálsejtek varrataival összeillenek. Némely
példányon a spirálbordák köze is kitöltdött kzetanyaggal s így
a bordák éles taraja nem olyan szembeszök.

Az oogonium hasonlít némikép a Ch. strobilocarpa R e i d és

Groves-re (13, Pl. V. fig. 7—8.), azonban utóbbi méreteire is na-

gyobb, a spirálcsavarulatuk száma is több. Hasonlít még D o 1 1 f u s és

Fritel munkájában ábrázolt (1, p. 257. fig. 19.) Ch. brongniarti

Brau n-faj els képéhez is, bár a méretek és a spirálosavarulatok

száma itt sem egyezik. D o 1 1 f u s és Fritel leírása errl a faj-

ról egyébként majdnem semmiben sem egyezik A. Bra u n (18, p.

35.) eredeti leírásával.

A Ch. sodleri-1 Unger elsízben Magyarországról Sopron

környékrl, Brennbérgbl kapta. Azóta most került el másodízben,.

Chara filarszkyi n. sp.

(VII. tábla 3, 3a. kép.)

Leírás: Zömök, hengeres, majdnem gömbalakú forma. Hosszat

0.55 mm, szélessége: 0.50 mm. Az oogoniumon oldalnézetben 8 spirál-

esavarulat látszik. A spirálcsavarnlatok bordái aránylag szélesek,

domborúak és az egyes csavarulatok bordáinak közepén még egy

gyengén látható kis árok húzódik végig. A spirálsejtek bordáinak

felülete nem egészen sima. Az apex törött. A basalis részen a szár

leválási helyén nagy nyílás van, melyet a spirálcsavarnlatok ki-

szélesedve fognak közre s a nyílás majdnem kereknek látszik.

Lelhely és kor: Budapest, városligeti II. sz. mélyfúrás, a

455.90—456.10 m mélység kattien rétegébl.

Megjegyzés: A spirálsejtek csavarulatai helyenként itt is le-

pattantak és alattuk jól látszanak az oospóra küls barázdái. Ezt a

fajt jól külön lehet választani az eddig ismert fossilis fajoktól,

mert a spirálbordákon végigvonuló sekély árok egészen jellegzetes^

és a kéreg kialakulását ilyen formában máshol eddig nem észlelték.

Egyetlen törött példányt kaptam ebbl a fajból.
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Chara sp.

(VII. tábla 4. kép.)

Leírás: Hosszúkás, hengeres alakok. A törött darabok hosszú-

sága 0.54—0.5Ü mm, szélességük 0.35 mm. A megolvasható spirál-

csavarulatok száma 6—7. Valószín, hogy az apexxel együtt még
legalább egy-két csavarulat is letörött. A spirálsejtek bordái igen

szélesek, laposak. A spirálbordákon a sejtek érintkezésénél ketts

vonal látszik. A példányok ersen összenyomottaik.

Lelhely és kor: Budapest, városligeti II. sz. mélyfúrás;

423.40—42?.70 in. mélvségböl, alsó miocén, édesvízi rétegbl.

Megjegyzés: Mindössze két törött példány állt rendelkezé-

semre, melyekrl rósz megtartásuk miatt pontosabb leírást nem
adhatok s faji meghatározásuk is lehetetlen.

Aclistochara staabi n. sp.

(VII. tábla 2, 2 a, 2 b. kép.)

Leírás-. Hengeres, tojásdad alak. Hosszúsága 0.55 mm, széles-

sége 0.49 mm. A spirálcsavarulatok száma 7. A spirálcsavarulatok

szélesek, bordáik gyenge, de egyenletes tarajban emelkednek ki.

Az apex lapos. A basalis részen, a szár leválási helyén kis nyílás

nyoma látszik, amelynek a lefutó bordák nekiszaladnak és szorosan

közrefogják.

Lelhely és kor: Budapest, városligeti II. sz. mélyfúrás;

42S.4C—423.70 m. mélységbl, alsó miocén, édesvízi rétegbl.

Megjegyzés: Az egyetlen példány hasonlít az Aclistochara

bransoni P e c k-hez (11, Pl. 14, fig. 8—11.), azonban a spirális bor-

dák nem olyan kifejezettek és a eelluláris barázdák sem látszanak

olyan mélyeknek, mint a Peck képein ábrázoltakon. Az apex
a mi példányunkon is jellemz, az oogonium lapos tetvel fejezdik
be, nagy nyílást zárva körül és így az Aclistocliarákhoz kell sorol-

nunk. A határozott megegyezést az Aclistocharákkal a basalis nyí-

lás körül kialakult spirálbordák elhelyezkedése is mutatja (11, Pl.

14, fig. 11.). A teljes oogonium az Aclistochara bransoni Peck és

Aclistochara jonesi Peck (11, PL 14. fig. 12—15.) között állónak
látszik. Vonatkozásba lehetne hozni még a Chara bernoullii II n g e r-

rel is (6, Taf. IV. fig. 6.), de ott a csavarulatok száma sokkal na-
gyobb és az oogoniumok is nagyobbak. Egyébként Peck azon a
véleményen van, hogy a Chara bernoullii is több más fajjal együtt

az Aclistochara-k közé tartozik.

A budapesti városligeti II. sz. mélyfúrásból tehát a következ
Charophyta fajok kerültek el:

Chara saclleri Inger,
Chara filarszkyi n. sp.

Chara sp.

Aclistochara staubi n. sp.
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A pécsi mélyfúrás Charophyta termései.

F e r e n c z i István 1938-ban Pécsett ivóvíz keresése céljá-

ból fúrást végeztetett s 394.20—395.70 m mélységbl, majd a 443.30

—

443.60 m mélységbl Charophyta oogoniumok kerültek el. A M. kir.

Földtani Intézet feldolgozásra átengedte ket.
Az aránylag kevés vizsgálati anyag nem olyan jó megtartású,

mint egyébként a Charophyta oogoniumoknál várható. Ezért meg-
határozásuk is több nehézséget okozott. Mindössze két faj termé-
sére akadtam, szármaradványok nélkül.

Chara inconspicua A 1. B r.

(VII. tábla. 5. kép.)

Leírás: Gömbölyded, kicsiny példány. Hossza 0.45 mm, széles-

sége 0.40 mm. Oldalnézetben 10 spirálcsavarnlat látszik az oogoniu-
mon. A spirálcsavarulatok szépen domborulva simulnak egymáshoz.
Domborulataik simák. Az apex egyik fele letörött, de másik részén

jól látszik, hogy a spirálsejtek a csúcsból indulnak ki, anélkül, hogy
nyílás látszanék közöttük. A hasis szintén törött, de a csavarulatok

közvetlenül a szársejt leválási helyéig követhetk. A szársejt helye

már nem vehet ki.

Lelhely és kor: Pécs, szarmata réteg 394.29—395.70 m mély-

ségbl.
Megjegyzés: Egy törött példány és egy oospóra állott rendel-

kezésemre.

Az oospóra egyik részén még látszik a spirálsejt egy-Ket csa-

varulatának töredéke. Ez a példány valamivel még kisebb lehetett.

Fajunk nagyságra a Chara granulifera H e e r-liez, ill. Peck
szerint Aclistochara -hoz (11, p. 87.) áll közel, de ezeken a csava-

rulatok száma csak 7—8, azonkívül az oogonium alakja is teljesebb

gömb. A nagyságbeli méretek és a csavarulatok száma úgylátszik

megegyezik a Tolypella headonensis Reid és Gr öve s (13, pl. 6,

fig. 2—3.) fajjal is, csak a spirálcsavarulatok szépen kiemelked
domborúságával tér el attól. A Tolypella -n ugyanis a csavarulatok

lconkávak.

Kosmogyra cf. superba Stache.
(VII. tábla 6. kép.)

Leírás: Oldalról ersen összenyomott és törött példány, de

jól elképzelhet az eredeti gömb alakja. Hossza 0.50 mm (ez a méret

nem reális, mert a példány törött), szélessége 0.60 mm. Oldalnézet-

ben 10—11 spirálosavarulatot lehet megolvasni, melyek finom, de

azért élesen elváló varratvonalakkal vannak egymástól elválasztva.

A spirálcsavarulatokut srn egymásmelleit álló, gyöugyszemecs
kékhez hasonló tuberculumok díszítik. A díszített spirálcsavarulatok

között kissé bemélyednek a varratvonalak. Az apexen a coronula

helyét nem lehet látni. A hasis letörött.

Lelhely: Pécs, szarmata réteg 443.40—443.60 m mélységbl.
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Megjegyzés: Mindössze egy törött, összenyomott példány és

két töredékdarab állt rendelkezésemre.

Ez a faj S t a c h e Kosmogyra superba-jához (15, p. 134, Taf.

IV. fig. 2. a, b.) kétségtelenül nagyon közel áll. A mi példányunkon
mindössze a esavarulatok száma eggyel több és méretei valamivel

kisebbek, mint a S t a c h e által adott méretek. Bár a nagyságbeli

különbségnek egy fajon belül nem szabad nagy szerepet játszania,

mert ha egyebekben tökéletes a megegyezés, akkor nyugodtan azo--

nosltható a leíírt faj. a Chara-félék egy valamivel kisebb vagy na-

gyobb méret példányával. Különösen a fosszilis Characeaeknál
szerzett tapasztalataim alapján mondhatom ezt. Csak a esavarulatok
száma és a példány törött volta tartott vissza attól, hogy a K.
superba-yal határozottan azonosíthassam a pécsi fajt.

Mióta S t a e h e (15) felállította a Kosmogyreae családot azok-

nak a Charophyta terméseknek a számára, melyeknek a spirálsejt-

jein még díszítések is vannak, azóta sok vita folyt le a díszítések

körül. Az él fajok között egy sincs, amelyen ilyen díszítésekkel ta-

lálkoznánk s így kéltségbevonták, hogy ezek a díszít elemek egyál-

talában a termés hozzátartozó részei. A legtöbben csak félbeszakí-

tott kérgesedésnek tartották. D. J. Scourfield (14, p. 170) vizs-

gálatai azután a Chara vasiformis Reid és Groves esetében ki-

derítették, hogy a spirálsejteken a tuberculumok és egyéb kidudoro-

dások szerves anyagból állanak és így nem lehetnek kizárólagosan

az elmeszesedés következményei. Mindezt azután Reid es Groves
(13, p. 185.) vizsgálatai megersítették, mert k is organikus erede-

tnek találták a kiemelkedések anyagát.

Nekem is volt alkalmam nagyobb Kosmogyra anyagot feldol-

gozni, amidn igen nagyszámú, díszített oogoniumot vizsgálhattam

meg. A spirálsejtek díszítései és kiemelkedései annyira egyenlete-

sen voltak eloszolva és olyan nagy a szabályszerség, hogy teljesen

kizártnak tartom azt, hogy azok csak a küls kérgesedés folyomá-

nyai lennének. St egyes jó megtartású példányokon olyan jól lát-

szanak a díszít tuberculumok, hogy méltán kell hitelt adnunk
Stache szép rajzainak is (15, Taf. IV, fig. 2.).

Egyébként Magyarországról nem a most leírt Kosmogyra sp.

az els, 1913-ban Tu zson (17, p. 210, Taf. 13. fig. 1.) írt le és ábrá-

zolt egy Charophyta termést, amelynek az oogoniuma díszített volt

s akkor a Characeites verrucosa nevet adta neki. Ez a példány

az Esztergom melletti Strázsa-hegyrl, az eocénbl került el. P i a

(7) rendszertani átcsoportosítása folytán ez a díszített faj is — he-

lyesen — a Kosmogyra genusba került.

Következtetés.

Az él Charophyta nemek és fajok földrajzi elterjedése igen

nagy (2, 3) és ott, ahol megjelennek, minden más növényt kiszorí-

tanak a helyükbl. A fossilis leletekrl szóló híradások is mind gya-
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koribbak a legtávolabbi földrészekrl, ami határozott bizonyítéka,

annak, hogy a földtörténeti idszakokban is nagy és széleskör volt

az elterjedésük. A devontól ismeretes és igen specializált Cha rophyta
oogoniumok idk folyamán majdnem változatlanul megtartották for-

májukat és úgylátszik igen határozott típusú vegetációt képviselnek.

Az elmondottakon kívül nagy fejldéstörténeti múltjuk is azt bizo-

nyítja, hogy a Charophyták határozott és önálló csoportot képvi-

selnek.

A geológusok és sztratigrafusok eddig majd mindig a C/j apa-

félék szint- és korjelz értékét keresték. Pedig a Charophytákból
nem következtethetünk ilyesmire határozott bizonysággal. A Chara
sadleri TI n g. (19, p. 9.) például Breunbergben a középs miocénbl
került el, viszont Majzon (9, p. 47.) a városligeti II. sz. mélyfú-

rás 417.88—418.10 m és 428.40—428.70 m mély rétegeit már alsó mocén-
nek veszi, ahonnét a Chara sadleri ismét elkerült. Ugyanezt a 428.70

m-ig terjed réteget Vend] Aladár (20. p. 277.) még a középs
miocén alsó részének tartja. Hasonló véleményen van id. Noszky
Jen is (22. p. 72.). Ezeket a felfogásbeli különbségeket a Chara
sadleri elfordulása ezekben a rétegekben nem tudja eloszlatni.

A Chara sadleri kattieni elfordulását azonban szárazföldinek

kell tartani, mert a tengeri Charophyta elfordulások egészen mások
(12). Itt csak egyetlen magyarázatunk lehet, a termések vagy a

hináros öbölbl mosódtak be a tengerbe, vagy pedig folyó hordalék-

kal kerültek oda.

Nagyobb eltérés látszik már a Chara inconspicua U n g. és

méginkább a Kosmogyra superba Stache elfordulásainál. A Cha-

ra inconspicua a fels miocénbl volt ismeretes s most a pécsi fúrás-

nál a szarmatából került el. A Kosmogyra superba-1 a paleocénbl

írták le és most M a j z o n adatai szerint az is pécsi szarmatából

került elénk.

Tehát mindezekbl világosan kitnik, hogy a fossilis Charo-

phyták szint- és korjelz értékére csak további alapos vizsgálatuk

adhat majd határozott választ.

Készült a Magyar Nemzeti Muzeum Föld- és slénytárában.
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